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مم : القققققارئ ثثثثث مل ررا ا مئ ربثثثئا رك رنا  ببثثثنو من رت ثج ري رنا  مذي للثثث روا ((ا 
رنا ) برو مفثث ثغ ري ثما  بهثث ببنواا  مضثث رغ رمثثئاا  رذاا  مإ رو رشا  مح رنوا رفثث ثل )روا

37[الشورى: ].
((ا والثثذينا يجتنبثثنون: قول الله تبارك وتعالى: الشيخ

) نص على أنققه معطققوف عليققه لئل يظققنكبئائرا الثما )
الظان أن الواو هنا للتستئناف. وعلققى هققذا فيكققون مققن
باب عطف الصققفات وليققس مققن بققاب عطققف العيققان,
فالذين اتسققتجابوا لربهققم هققم الققذين آمنققوا وعلققى ربهققم
يتوكلون, هل لهذا نظير أي عطف الوصققاف لموصققوف

((ا سبحا اسثثمواحد ؟ الجواب: كثير, قال الله تعالى : 
ربثثكا اللعلثثىا الثثذيا خلثثقا فسثثنوىا والثثذيا قثثدر

((ا والثثذي) قققوله : فهدىا والذيا أخرجا المرلعىا )
 ليس هو شيئا آخر بل هو الول, فيكونقدرا فهدىا ))

هققذا مققن بققاب عطققف الوصققاف دون العيققان, أنققت إذا
قلت: قام زيد وعمرو وبكر وخالد فهذا من بققاب عطققف
العيان لن الثاني غير الول, وإذا قلت جاء زيد الفاضل
والكريم والشجاع فهققذا مقن بقاب عطققف الوصققاف لن
الثققاني هققو الول  لكققن اختلفققت الصققفة, إذن فققالعطف
نوعان: عطف أعيان وعطف أوصاف, فققي اليققات الققتي

((ا والثثثثذينا يجتنبثثثثنونا كبثثثثئائرا الثثثثثممعنقققققا: 
 هققذه مققن بققاب عطققف الوصققاف لنوالفثثنواحشا ))

الذين يجتنبون الكبائر والفواحش هم الذين آمنوا وعلققى
 .ربهم يتوكلون
(( ا   كبائر جمققعيجتنبنونا كبئائرا الثما والفنواحشا ))
كبيرة, فما هي الكبيرة ؟ وهي ما ذكر الشرع أنه كققبيرة
فهو كققبيرة, كقققول النققبي صققلى اللققه عليققه وتسققلم فققي
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(ا ألا أنثثبئكما بثثأكبرا الكبثثئائرا )حققديث أبققي بكققرة: 
قئالنواا :ا بلىا يئاا رسنولا اللها قئال:ا (ا الرشراكا بئالله
ولعقنوقا النوالدينا وكئانا متكئئاا فجلثثسا فقثثئالا أل

 هنا نققص علققى أنهققاوقلا الزورا ألا ورشهئادةا الزورا )
كبيرة, أما ما لم ينص عليه الشرع فقققد اختلققف العلمققاء
رحمهم الله في حد الكققبيرة, وأقققرب شققيء مققا اختققاره

"ا إنشققيخ التسققلم ابققن تيميققة رحمققه اللققه فقققال : 
 يعنققي مققاالكبيرةا مئاا رتثثبا لعليثها لعقنوبثةا خئاصثثةا "

خص بعقوبة, وذلك أن المنهيات تنقسققم إلققى قسققمين :
قسم فيها النهي أو التحريم أو ما أشبه ذلك لكن ما ذكر
فيه عقوبة, القسم الخر ذكققر فيققه العقوبققة فيقققول: مققا
ذكر فيه عقوبة خاصة فهو كققبيرة طيققب. إذا رتققب علققى

(ا لعنا اللثثها مثثنا لعثثنا والثثديها )الذنب لعنة كقوله : 
ماذا يكون ؟ يكون كبيرة لنه رتققب عليققه عقوبققة خاصققة
وهي اللعن, إذا رتققب عليققه السققخط فهققو كققبيرة كقققول
النبي صلى الله عليققه وتسققلم فققي المققرأة يققبيت زوجهققا

 هققذا(ا فثثإنا اللثثها يسثثخطا لعليهثثئاا )تسققاخط عليهققا : 
(ا ليسا منئاا منا رشقا الجينوبا ولطمكبيرة, إذا قيل: 

 فهققو كققبيرة, مققاالخدودا ودلعثثئاا بثثدلعنوىا الجئاهليثثةا )
(الذي رتب عليه ؟ رتب عليه البراءة منه ليس منا كذا, 

 مثلققه كققبيرة لنققه رتققب عليققهمنا غشا فليسا منثئاا )
(ا لا يثثؤمنا مثثنا لا يثثأمنا جثثئارهعقوبقققة خاصقققة, 

 كققبيرة لنققه رتققب عليققه نفققي اليمققان, إذنبثثنوائقها )
الكققبيرة محققدودة أو معققدودة ؟ محققدودة يعنققي تعققرف
بالحد دون العد, وأحسن ما قيققل فيهققا مققا اختققاره شققيخ
التسلم رحمه الله من أن الكبيرة ما رتب عليققه عقوبققة
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 بالنصققب معطوفققة((ا والفنواحشا ))خاصققة وقققوله : 
  .على كبائر, أي: ويجتنبون الفواحش

"ا وهيا منوجبئاتا الحدودا منا لعطفا البعثثضقال : 
((ا الفنواحش فسر المؤلف رحمه الله : لعلىا الكلا "

 بأنها ما تققوجب الحققد, فلنعققدها الزنققا فاحشققة ؟ وهققو))
((ا ولا تقربثثثنواا الزنثثثئاا إنثثثها كثثثئانبنقققص الققققرآن: 

) نكققاح ذوات المحققارم فاحشققة لقققول اللققهفئاحشثثةا )
رنتبارك وتعالى :  ممثث ثما  بك بؤ ربثثئا رحا آ ركثث رن رمئاا  بحنواا  مك رتن رولا  ((ا 

تتثثئا ثق رم رو تةا  رشثث مح رفئا رنا  ركثثئا بها  لن مإ رفا  رل رس ثدا  رق رمئاا  للا  مإ مءا  رسئا نن ال
تلا ) مبي رسثث رءا  رسئا ] تأمققل الن أيمققا أعظققم22) [النسققاء:رو

نكاح ذوات المحارم أو الزنا ؟ الول, لن الله قال فيه :
وفققي الزنققا((ا كئانا فئاحشةا ومقتئاا وسئاءا سثثبيلا ))ا 

 ولهذا كانوسئاءا سبيلا )) ((ا إنها كئانا فئاحشةقال : 
القول الراجح: أن النسان إذا زنا بمحارمه وجب رجمققه
تسواء كان محصنا أو غير محصن. طيب السرقة فاحشة
أو ل ؟ فاحشة، المؤلف قال: كل مققا فيققه حققد فاحشققة,
قطع الطريق فاحشة لن فيه حدا, الخمر فاحشة ؟ هققو
عليه حد ؟ الصحيح أن عقوبة الخمر ليست حدا بل هققي
ة أن عقوبة لكنها ل تنقص عن أربعين, الدليل أنهقا عقوب
شارب الخمر في عهد الرتسول صلى اللققه عليققه وتسققلم
يؤتى به فيضربه الناس الذي يضرب بيده والذي يضققرب
بثوبه والذي يضرب بنعله بدون حد معين, ثم جعلهققا أبققو
بكر أربعين ثم جعلها عمر أربعين, ثم كثر شققرب الخمققر
فزادها عمر إلى ثمانين بعد أن اتستشار الصققحابة فقققال
عبد الرحمن بن عوف رضقي اللقه عنقه: أرى أن تجعلهقا
كأخف الحدود, ما هو أخف الحدود ؟ حد القذف ثمانون,
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فجعلها عمر ثمانين, وهذا كالجماع من الصققحابة رضققي
الله عنهم أن عقوبة شارب الخمر ليست حققدا, لنققه لققو
كانت حدا هل يمكن لي أحد أن يزيد ؟ ل يمكققن, ولهققذا
لو كثر الزنا في الناس ل يمكن أن نزيد عن مائة جلققدة,
طيب أيضا قال عبد الرحمن بققن عققوف: اجعلهققا كققأخف
الحدود, فدل هذا على أنها ليست حققدا وإل لمققا صققح أن
يقققول : كققأخف الحققدود, وأيضققا إذا تكققرر جلققده ففققي
الرابعة يقتل على رأي كثير مققن العلمققاء لمققا جققاء ذلققك

(ا إذاا رشثربا فئاجلثثدوها ثثثما إنا رشثربفققي السققنن: 
فئاجلدوها ثثثما إنا رشثثربا فئاجلثثدوها ثثثما إنا رشثثرب

 هذا الحديث صحيح ذهب إليققه أهققلالرابعةا فئاقتلنواا )
الظاهر, وأكثر العلماء يقولون : ل يقتل لو يشققرب ألققف
مرة ويجلد ألف مرة, واختار شيخ التسققلم قققول وتسققطا
وقققال: إذا لقم ينتققه النققاس بقدون القتقل فقإنه يقتقل لئل
يتكاثر شرب الخمر وأما إذا انتهققى النققاس بققدون القتققل
فققإنه ل يقتققل؛ المهققم المؤلققف رحمققه اللققه يققرى أن

"ا ا وهنوا مثثنالفققواحش هققي موجبققات الحققدود, قققال: 
 لن الفققواحش بعققضلعطفا البعثثضا لعلثثىا الكثثلا "

كبائر الثم, وهذا يقع كققثيرا  عطققف البعققض علققى الكققل
كما أنه يقع أحيانا عطف الكل على البعض, فقققول اللققه

) هققذا مققن((ا تنزلا الملئكةا والروحا فيهثثئاا )تعالى: 
باب عطف البعض علققى الكققل, وإذا قلققت : أكققرم زيققدا
والطلبققة وهققو منهققم فهققو مقن بققاب عطققف الكققل علققى
البعققض, وتخصققيص بعققض الفققراد بكققونه معطوفققا أو
 .معطوفا عليه يدل على العناية به والهتمام به
ا ))  ما هنا زائدة فيوإذاا مئاا غضبنواا هما يغفرونا ))
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 :العراب وأما في المعنى فهي للتوكيد, وأقول
 يا طالبا خذ فائدة    ما بعد إذا زائدة
تقبقل أو مقا تقبققل ؟ يعنققي كلمقا أتتقك مقا بعقد إذا فهققي

 المعنققى وإذا((ا إذاا مئاا غضثثبنواا ))زائدة, كهققذه اليققة: 
((ا حتىا إذاا مئاا جئاءوهئاا رشثثهدغضبوا, وكقوله تعالى: 

) أي حققتى إذا جاءوهققا,لعليهما سمعهما وأبصئارهما )
فخذ هذه الفائدة, وما من أوتسع الحروف معنى لن لهققا
 : عشر معاني أو أكثر جمعت في قول الناظم
" محامل ما عشر إذا رمت عدها     فحافظ على بيققت 
 تسليم من الشعر
تستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها   بكف ونفققي زيققد
 " تعظيم مصدر
طيققب علققى وجققه السققرعة: تسققتفهم إشققارة إلققى مققا
التستفهامية, شرط إلى مققا الشققرطية, الوصققل إلققى مقا
الموصولة, فاعجب إلى ما التعجبيققة مثققل أن تقققول: مققا
أحسققن زيققدا, لنكرهققا إلققى مققا النكققرة الموصققوفة أو
الواصفة, بكف إلققى مققا الكافققة وهققي الداخلققة علققى إن

, ونفي ما النافيققة, زيققد((ا إنمئاا اللها إلها واحدا ))مثل: 
((ا الحئاقةا مثثئاما الزائدة, تعظيم مققا التعظيميققة مثققل: 
, مصققدر إلققىالحئاقةا ))ا ((ا القئارلعةا مئاا القئارلعثثةا ))

ما المصدرية مثل: يعجبني ما فعلت أي: يعجبني فعلققك,
ا .هذه عشر معاني لما
(( ا  ) يعنققي إذا نققالهمإذاا مئاا غضبنواا هثثما يغفثثرونا )
الغضب فإنهم يملكون أنفسهم فيغفرون لمن أغضققبهم,

 ونحققن"ا يتجئاوزونا "ومعنى يغفققرون قققال المفسققر: 
نزيد شيئا آخر الستر, يعنققي: يتجققاوزون عققن مققن أتسققاء
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  .إليهم ويسترونه
من فوائد هذه الية : أن من وصف الققذين آمنققوا وعلققى
ربهم يتوكلون اجتنابهم كبائر الثم والفققواحش, وبعققدهم
عنها لن اجتنب بمعنى صار في جانب وآخر فققي جققانب
 .فيفيد بعدهم عن كبائر الثم والفواحش
ومققن فوائققدها أن صققغائر الققذنوب ل تنقققص مققن كمققال
اليمان لنها تقع مغفورا باجتناب الكبققائر كمققا قققال اللققه

) يعنققي((ا إلا اللمما )تبارك وتعالى في تسورة النجم : 
إل الصغائر فإنها ل تضققر وأخققبر النققبي صققلى اللققه عليققه

(ا أنا الصثثلنواتا الخمثثسا والجمعثثةا إلثثىوتسققلم : 
الجمعثثةا ورمضثثئانا إلثثىا رمضثثئانا مكفثثراتا لمثثئا
 .(ا بينهنا إذاا اجتنبتا الكبئائر
ولكن لو قال قائل : هل الصرار علققى الصققغائر يحولهققا
إلى كبائر ؟ فالجواب: نعم, هذا المشهور عند أهل العلم
أن الصرار على الصغيرة كبيرة, لكنهققم ل يقولققون : إن
الصغيرة تكون كبيرة يقولون : إن إصرار النسققان علققى
المعصية يدل على اتستخفافه بشريعة الله وعدم مبالته
بهقا فمقن هنققا صقار الصققرار كقبيرة, وليقس المعنققى أن
الصغيرة تنقلب كبيرة, لكن لما كان الصرار يققدل علققى
اتستخفاف النسان بشريعة الله صار هذا كبيرة من أجل
. التستخفاف
ومن فوائد الية الكريمققة: أن مققن صققفات الققذين آمنققوا
وعلى ربهم يتوكلون أنهققم إذا غضققبوا غفققروا, والغضققب
وصفه النبي صلى اللققه عليققه وتسققلم بققأنه جمققرة يلقيهققا
الشيطان في قلب النسان فيفور دمقه وتنتفققخ أوداجقه,
أما المتكلمون فيقولون : إن الغضققب غليققان دم القلققب
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لمحبة النتقام, وما ذكره النبي صققلى اللققه عليققه وتسققلم
خير: أنه جمرة يلقيها الشيطان, ولذلك تجد النسققان إذا
غضب يتصرف تصرفا تسيئا ل يحمده هو إذا تسكن غضبه
.
ومققن فوائققد اليققة الكريمققة : أنققه ينبغققي للنسققان عنققد
الغضب أن يكظم غيظه وقققد طلققب أحققد الصققحابة مققن

:ا (ا لالنبي صلى الله عليه وتسلم أن يوصققيه فقققال لققه 
(ا لا تغضب فردد مرارا فقال : تغضبا )   . (ا 

((ا والثثذينا يجتنبثثنون: قال الله تبارك وتعالى : الشيخ
كبثثئائرا الثثثما والفثثنواحشا وإذاا مثثئاا غضثثبنواا هثثم

...) ما الفرق بين كبائر الثققم والفققواحش ؟ يغفرونا )
ا ما دون ذلك, لكنها فوق الصغائر, المرتب عليهقا حقد م
 .هي ؟ قطع الطريق الزنا السرقة القذف

: طيققب شققرب الخمققر هققل هققو حققد أو تعزيققر ؟الشققيخ
الصحيح أنه تعزير, لكنه تعزير ل يقل عن أربعين جلققدة؛
ما هو الدليل على أنه تعزير وليس بحققد مققع أن جمهققور
العلماء على أنه حد؟ أن الناس لما كثير شققربهم الخمققر
في عهد عمر رضي اللققه عنققه اتستشققار الصققحابة فقققال

"ا اجعلها كثثأخفا الحثثدودعبققد الرحمققن بققن عققوف : 
 وهققذا دليقل واضققح جققدا, وهققو كالجمقاع مقنثمئانينا "

الصحابة رضي الله عنهم بقيققادة الخليفققة الراشققد عمققر
أنه ليس بحد من وجهين: الول أنه قققال: اجعلققه كققأخف
الحدود, والثاني: أنه لو كان حدا ما تساغ لعمققر ول لغيققر
 .عمر أن يزيد عليه

((ا وإذاا مئاا غضثثبنوا: قول الله تبققارك وتعققالى : الشيخ
) ما إعرابها ؟هما يغفرونا )  
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: اتسم موصولالطالب .
: ل غلطالشيخ .

: ما زائدة, كلما جاءت ما بعد إذا فهي زائدة, قالالشيخ
)((ا حتىا إذاا مئاا جئاءواا رشثثهدا لعليهثثما )الله تعالى : 

  .((ا ((ا وإذاا مئاا غضبنواا هما يغفرون
. ثم قال الله تبارك وتعالى

بمنوا : القققارئ رقثثئا أ
ر رو ثما  مهثث نب رر مل ببنواا  رجئا رت ثسثث رنا ا مذي للثث روا ((ا 

ثم به رنثثئا ثق رز رر لمثثئاا  مم رو ثما  بهثث رن ثي رب ررىا  برشثثنو ثما  به بر ثم أ
ر رو رةا  لصل ال

رنا ) بقنو مف ثن 38) [الشورى:بي ].
) الواو حرف,((ا والذينا استجئابنواا لربهما ) : الشيخ 
الذين معطوف على ما تسبق عطف أعيان أو أوصققاف ؟

 ققققال((ا والثثثذينا اسثثثتجئابنواا لربهثثثما ))أوصقققاف 
:ا "ا أجثثئابنوها إلثثىا مثثئاا دلعثثئاهما إليثثها مثثنالمفسققر

 اتسققتجابوا لربهققم بمعنققى أجققابوه,التنوحيدا والعبئادةا "
وقد تسبق لنا ذكققر المثلققة علققى كققون اتسققتجاب بمعنققى

  تفسققير ل"ا منا التنوحيثثدا والعبثثئادةا "أجاب, وقوله: 
بأس به ولو قال رحمه الله : اتستجابوا لربهم أي أجقابوه
إلى كل ما دعاهم إليه من فعل الوامققر وتققرك النققواهي

 معطوف على((ا وأقئامنواا الصلةا ))لكان أبين وأعم, 
((ا أقئامنوااتستجابوا فهققي داخلققة فققي صققلة الموصققول 

 وفيها نظققر, بققل"ا أدامنوهئاا " قال المؤلف: الصلةا ))
معنى أقاموا الصلة أتوا بها مستقيمة على الوجه الققذي
طلب منهققم, لن هنققاك فرقققا بيققن إقامققة الصققلة وبيققن
إدامة الصلة, نعققم إدامتهققا مققن إقامتهققا ل شققك, ولكققن
ليست القامة هي الدامة, إذن القامققة معنققاه أن يققأتي

((ا وأقثثئامنوابالصلة مستقيمة على الققوجه المطلققوب, 
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 وقققوله الصققلة يعققم الفريضققة والنافلققة,الصثثلةا ))
أمرهققم أي شققأنهم,((ا وأمرهثثما رشثثنورىا بينهثثما ))ا 

والمراد الشققأن العققام ل الشققأن الخققاص, الشققأن العققام
الذي يهم الجميع يتشاورن فيه, ومعنققى يتشققاورون فيققه
يعني يتبققادلون الققرأي هققل يقققدمون أو يحجمققون ؟ هققل
يعدلون أن يبقون الشيء على ما هو عليققه ؟ المهققم أن
المشققاورة هققي تققداول الققرأي ليخرجققوا بنتيجققة مرضققية

((ا وأمرهما رشنورىا بينهما ))للجميع قال الله تعالى: 
((ا وممئاا رزقنئاهم "ا يتشئاورنا فيها ولا يعجلنونا "

مققن هنققا للتبعيققض ويحتمققل أن تكققونينفقثثنونا ))ا 
للجنس, فإن كانت الولى صار المدح لمققن ينفققق بعققض
ماله, وإن قلنا بأنها للجنس صار المدح لمن ينفققق مققاله
كله أو بعضه, فأيهما أولى أن نقول: للتبعيض أو للجنس

((ا وممئا؟ للجنس أولى, ليشمل القليل والكثير والكل, 
"ا ألعطينثثئاهما ((ا ينفقثثنونا )) قققال : رزقنثثئاهما ))

  ."ا فيا طئالعةا الله
ومن فوائد هذه الية الكريمة : أن من صفات المققؤمنين
المتوكلين أنهم يستجيبون لله عز وجل أي يجيبققونه إلققى
مققا طلبققه منهققم, ومعنققاه المبققادرة وعققدم التققأخير لن
التأخير عن تنفيذ الواجب نقص في التستجابة, وأضققرب
لكم مثل برجل أمر ابنه أن يأتي إليه بحاجة فتوانى البن
وبقي تساعة أو تساعتين ثم جققاء بالحاجققة فهققل يقققال أن
البن امتثل امتثال كامل ؟ ل, المتثال الكامققل بالمبققادرة

((ا استجئابنواا لربهموهذا معنى قوله :  .ا ((ا 
ومن فوائد الية الكريمة : العنايققة بإقامققة الصققلة, وجققه
ذلققك أن اللققه نققص عليهققا بعققد التعميققم لن قققوله :
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 يشققمل الصققلة وغيرهققا, فلمققا((ا استجئابنواا لربهما ))
قال أقاموا الصلة نص عليها بخصوصها, وهذا دليل على
العناية بها, وحققق واللققه أن يعتنققى بهققا لنققه ليققس هنققاك
عبادة أقوى صلة بققك فققي اللققه عققز وجققل مققن الصققلة,
النسان يتصدق لكققن ل يشققعر بالصققلة بينققه وبيققن ربققه,
يصوم يحج, لكن الصلة الحقيقية الشققرعية أن النسققان
أنه فقي صقلة بينقه وبيقن اللقه, ومقن أجقل ذلقك يشعر ب
تسميت صلة لنها صلة بين النسان وبين اللققه, إذا قققال
النسان: الحمد للققه قققال اللققه: حمققدني عبققدي، وهكققذا
محاورة, ثم هو يشعر بأنه إذا ركققع ففققوقه رب يعظمققه,
وإذا تسققجد فكققذلك يضققع أشققرف أعضققائه فققي مققواطئ
القققدام ولققذلك صققارت العنايققة بالصققلة حيققث قققال:
.((ا ((ا وأقئامنواا الصلة
أين فرضت الصلة ؟ فرضت الصلة ليلققة المعققراج مققن
الله إلى الرتسول بدون واتسطة, هذا يقدل علققى أهميتهققا
والعناية بها, ثم إنها فرضت خمسين صققلة وخفققف اللققه
علقى العبقاد فجعلهقا خمقس صقلوات لكنهقا فققي الواقققع
خمسققون صققلة بمعنققى أنققك إذا صققليت فريضققة واحققدة
كأنما صليت عشرا, ليققس مققن أجققل أن الحسققنة بعشققر
أمثالها لن هذا لجميع الحسنات لكن كأنك صليت الظهر
مثل عشر مرات, صليت وتسلمت حققتى بلغققت العشققرة,
وبهذا يظهر الفققرق بينهققا وبيققن تسققائر العبققادات الثققواب
الحسققنة بعشققر أمثالهققا, لكققن هققذه كأنققك فعل صققليت
 .خمسين صلة
من فوائد الية الكريمة مراعاة الحوال الجتماعيققة وأن
المققور العامققة يجققب التشققاور فيهققا لقققوله تعققالى :
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 .((ا ((ا وأمرهما رشنورىا بينهم
وهل تدل الية علققى أن النسققان إذا أراد أن يفعققل فعل
خاصا به يشاور ؟ ل, ل تدل علققى هققذا, لكققن المشققاورة
مشققروعة, إذا أشققكل عليققك شققيء فلققديك شققيئان:
التستخارة والمشاورة, لكن المر العام لبد من التشاور
فيه, يستثنى من ذلك إذا بان المققر لققولي المققر فققإنه ل
حاجققة إلققى المشققاورة فيققه, يعنققي لققو تققبين للميققر أو
الرئيس أو الملك مصققلحة مققا يريققد فل حاجققة للتشققاور,
لن التشاور يرجع إليه متى ؟ عند الشكال والتردد, أمققا
مققع ظهققور المصققلحة فل حاجققة إلققى أن يشققاور, لن
المشورة حينئذ ل تزيد المر إل إشكال وفوضى, فالناس
ليسوا على رأي واحد, إذا أردت أن يتمزق المر فضققعه
بين يدي عشرة, وإن أردت أن يذوب بالكلية فضعه بيققن
يدي عشرين, لبد من اختلف الناس؛ إذا أمرهم شورى
بينهم علققى عمقومه أو يسققتثنى منققه ؟ يسققتثنى منققه مققا
ظهرت مصلحته لولي المر فإنه ل حاجة إلى أن يشاور,
ويدل لهذا التستثناء عمل السلف الصالح, فهقا هقو عمقر
رضي الله عنه وهو من أشد الخلفاء اهتمامققا بالرعيققة ل
يشاور إذا كانت المصققلحة ظققاهرة لققه وإنمققا يشققاور إذا
أشكل عليه المر, لو أحصيت مققا شققاور فيققه مققا بلققغ إل
العشرات أو أقل وقد بقي عشر تسققنوات فققي الخلفققة؛
هذا العمل السلفي مققن الخلفققاء الراشققدين يقيققد قققوله

) إذا يسققتثنى ول((ا وأمرهما رشنورىا بينهثثما )تعالى: 
حاجة للمشاورة لن المشاورة في هذه الحال ضرر في
 .تنفيذ المر والمضي فيه
ومن فوائد الية الكريمققة: أن مققن صققفات الققذين آمنققوا
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وعلى ربهم يتوكلون بذل المال في طاعققة اللققه لقققوله:
 .((ا ((ا وممئاا رزقنئاهما ينفقنون
وهل يطلب من النسان أن ينفق جميع ماله؟ هذا ينبني
علققى ( مققن ) هققل هققي للتبعيققض أو للجنققس, إذا قلنققا
للتبعيض صار المدح على من أنفق بعض ماله, وإذا قلنا
للجنس أي أنهم ينفقون من هققذا الجنققس الققذي رزقهققم
الله صار عاما, والتفصيل هو التأصيل إن شققاء اللققه: إذا
كان النسان ل ينقص إنفاقه شيئا مققن واجبققات النفققاق
على الهل فل حرج أن ينفق جميع ماله, مثل أن يكققون
عند النسان مائققة ريققال ل يحتاجهققا للنفققاق علققى أهلققه
وليس عنده تسواها نقققول هنققا: أنفققق جميققع المققال, ثققم
اكتسب للنفاق على أهلك, كما فعل أبو بكر رضي اللققه
عنه, أما إذا كان يحتاج المال للنفاق الواجب على أهلققه
وهو ضعيف الكتساب فهنا نقول: ل تنفققق جميققع مالققك,
 . أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك

 قد تظهر له المصلحة في شيء وليس فيه... : الطالب
مصلحة ؟

: هققو مققؤتمن, الصققل أنققه مققؤتمن, وإذا أراد أنالشققيخ
.يخون منع الشورى ولو احتاج لها

: في ذمته هذه, لننا لو قلنا أن ولي المر يشققاورالشيخ
في كل شيء مشكلة ول يمكن تستقيم الحال, معناه لو
يكتب للشرطة احبسققوا فلنققا لنققه أتسققاء نقققول : اجمققع
 .الناس شاور

. : ناس معينينالطالب
: ما يخالف, معينيققن بأشخاصققهم ليققس معنققاه أنالشيخ

كل الناس يجابون, جاء بالشورى هل نقول كققل مسققألة
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تتعلق بالعامة لبد أن تشاور عليها ؟ ل يمكن هذا, وكمققا
قلت الن بينققا لققك أن عمققر رضققي اللققه عنققه مققن أشققد
الخلفاء مشاورة ومع ذلك تكاد تحصققي مشققاوراته, لبققد
  .من هذا وإل ما يستقيم المر, نعم

 : النسققان إذا أشققكل عليققه شققيء هققل يبققدأالطققالب
بالتستخارة أم بالتستشارة ؟

: تسققؤال جيققد, يقققول إذا أشققكل علققى النسققانالشققيخ
الشيء هل يبققدأ بالتسققتخارة أو التستشققارة, نقققول يبققدأ

(ا إذبالتستخارة لن النبي صلى الله عليققه وتسققلم قققال: 
 هققم: يعنققيهما أحدكما بثثئالمرا فليصثثلا ركعثثتينا )

أصابه الهم فيه وتردد وشك, وليس مققراده أن كققل أمققر
تهم بققه تصققلي ركعققتين, إذا هققم أحققدكم بققالمر, إذا هققم

(ا إذاالنسان يروح يتغذى يصلي ركعققتين يسققتخير ؟ ل, 
 يعني إذا أهمه المر ولم يتبين لههما أحدكما بئالمرا )

شيء فليصققلي ركعققتين, فنقققول : ابققدأ أول بالتسققتخارة
 : لوجهين
. الول : أنه ظاهر الحديث
الثاني : أن كونك ترجع إلى اللققه خيققر مققن كونققك ترجققع
إلققى آراء النققاس واضققح, فققإذا نبققدأ بالتسققتخارة قبققل
  .التستشارة
.ثم قال الله تبارك وتعالى

ثم : الققققارئ بهثثث بيا  ثغثثث رب ثل بما ا به رب رصثثثئا أ
ر رذاا  مإ رنا  مذي للثثث روا ((ا 

رنا ) برو مص رت ثن 39)[الشورى:ري ] .
بم : قال الله عز وجل : الشيخ  به رب رصثثئا أ

ر رذاا  مإ رنا  مذي لل روا ((ا 
رنا ) برو مصثث رت ثن ري ثما  بهثث بيا  ثغثث رب ثل ) القققواو حقققرف عطقققف,ا

والمعطوف هنا باعتبار الصفات أي من صفاتهم أنهم إذا

13



14

بغى عليهم أحد انتصروا لنفسهم, إذا أصابهم البغققي أي
العققدوان مققن أحققد عليهققم هققم ينتصققرون لنفسققهم, ل
يظهققرون مظهققر الضققعيف الققذليل بققل ينتصققر لنفسققه,
والنتصار للنفس في مقام العز أمققر مطلققوب, أمققا فققي
مقام التواضع فهذا شققيء آخققر يققأتي إن شققاء اللققه فققي

"ا ((ا هما ينتصثثرونا ))ا صثثنفا ",المستقبل, يقققول: 
المؤلف رحمققه اللققه ذكققر أن الققذين آمنققوا وعلققى ربهققم
يتوكلققون صققنفان ولكققن الصققحيح أن هققذا كلققه وصققف
لموصوف واحد وليس هناك أصناف, وعليه فنقول: مققن
صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أنهققم ينتصققرون

"ا أيا ينتقمثثنونا ممثثنا ظلمهثثملنفسهم إذا ظلموا, 
((ا هثثم بققدون عققدوان علققى أن قققوله: بمثلا ظلمها "
 ل يستلزم أن يأخذوا لنفسهم بحقها, بققلينتصرونا ))

إذا انتصروا فلهم أن يعفوا, وإذا عفققوا مققع القققدرة كققان
  .ذلك أكمل
من فوائد هذه الية الكريمة: أن من صفات الذين آمنققوا
وعلى ربهم يتوكلون أنهققم ل يرضققون بالققذل والنخنققاس

((ا الذينا إذاا أصئابهما البغيعن الخذ بحقهم لقوله: 
) وهل من لزم النتصققار أن يقتققص أوهما ينتصرونا )

أن يكون له اليد العليا تسواء بالقصاص أو بالعفو أو بغير
هذا ؟ الظاهر الثاني لنه أعم, لن مققن عفققا عققن قققدرة
 .وعزة فإنه ل شك منتصر, ومن أخذ بحقه فهو منتصر
ومن فوائققد هققذه اليققة الكريمققة: أن هققؤلء ل ينتصققرون
لنفسهم إل إذا تحققوا البغي عليهم, وأما مجرد التهمققة

((ا إذاا أصئابهما البغيا ))فل يعتبرونها يؤخذ من قوله: 
فلو اتهموا أحدا أنه ظلمهم فققإنهم ل يتحركققون لكققن إذا
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 .أصابهم البغي حينئذ ينتصرون
في هذه الية من الفوائد أنه يجب علققى مققن انتصققر إذا
  .أصابه البغي أل يتجاوز الحد في التستيفاء
. ثم قال الله تبارك وتعالى

رفثثئا: القارئ رلع ثنا  رمثث رف رهثثئاا  بل ثث مم ةةا  رئ ني رسثث ةةا  رئ ني رسثث بءا  رزا رج رو ((ا 
رنا ) ممي مل لظئا ببا ال مح بي بها لا  لن مإ مها  لل رلىا ال رلع بها  بر ثج أ

ر رف رحا  رل ثص أ
ر )رو

40[الشورى: ].
"ا ((ا وجزاءا سيئةا سثثيئةا مثلهثثئاا ))ا سثثميت: الشيخ

الثئانيةا سثثيئةا لمشثثئابهتهئاا للولثثىا فثثيا الصثثنورة
وهذاا ظثثئاهرا فيمثثئاا يقتثثصا فيثثها مثثنا الجراحثثئات,
قئالا بعضهم:ا وإذاا قئالا لثثها أخثثزاكا اللثثها فيجيبثثه

((ا وجثثزاءا سثثيئةا سثثيئة ققققوله: أخثثزاكا اللثثها "
هذه في الحقيقة قاعدة أن للنسان أن ينتقققممثلهئاا ))ا 

لنفسققه السققيئة بمثلهققا ل يزيققد, لنققه إن زاد فقققد ظلققم,
والزيادة قد تكون في الكمية وقد تكون في الكيفية وقد
تكون في النوعية, فإذا انتصر لنفسه فضرب من ظلمققه
ثلثا وقد ظلمة باثنتين من باب الكمية, وإذا ضققرب مققن
ضقربه ضققربا خفيفقا فانتصقر لنفسقه بضقرب ثقيققل هقذا
بالكيفية, وإذا ضققرب مققن اعتققدى عليققه بسققوط ضققعيف
بسققوط أكققبر هققذا النوعيققة, المهققم أنققه لبققد أن تكققون
المجازاة بمثل السقيئة القتي أتسقيئ إليققه فيهقا ول تزيقد,
فققإن زاد فهققو ظققالم, ولهققذا يقققال: هققذه بهققذه والبققادي
 .أظلم

"ا سثثميتطيققب وقققول المؤلققف رحمققه اللققه تعققالى: 
الثئانيةا سيئةا لمشئابهتهئاا الولثثىا فثثيا الصثثنورةا "
فيه نظققر واضققح, فالمقاصققة تسققيئة, لكققن ليسققت تسققيئة
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بالنسبة للفاعل, بل هي تسيئة بالنسبة لمن اقتققص منققه,
تسققوءه وتققؤلمه وتققرد اعتبققاره إذا كققان يققرى أنققه فققوق
صققاحبه, فهققي تسققيئة ل باعتبققار الفاعققل ولكققن باعتبققار
المقتص منه, وأما قوله: إنها مشابهة للولى, فل يمكققن

((أن تطلق تسيئة لمطلق المشابهة أو لمجرد المشابهة 
 طيققب هققذا فققي الواقققعوجزاءا سيئةا سيئةا مثلهئاا ))

هذه قاعدة في جميع القتصاص, فلننظر إذا شقق ثوبقك
هل تشق ثوبه ؟ ظققاهر اليققة نعققم, لكققن إذا كققان ثوبققك
رديئا يساوي عشرة وثوبه جيد يساوي مائققة تشققق ثققوبه
أو ل تشق ؟ طيب إذا شققققته فنققص عشققر قيمتققه كقم
اوي عشقرة يكون ؟ ينقص العشقر, مثل هقذا الثقوب يس
ريالت شقه المعتدي بشق ينزل قيمته العشققر, العشققر
كم من عشرة ؟ واحد, ثوبه يساوي مائة فشققته بشققق
يساوي العشر كم ينقص ؟ عشققرة, الن أخققذت عشققرة
مقابل واحد, فهل نقول العبرة بققالمعنى فققإنه لمققا شققق
ثوبك أذلك وأنت إذا اقتصصت منه وشققت ثوبه أذللتققه
وهو البادي, فنشق ثوبه ولو كان أغلى ؟ أو نقول نشققق
ثوبه إن كان ممققاثل للول أو مقاربققا لققه وإل فل ؟ نعققم,
لن هذا الذي ثوبه بعشرة ينكسققر اعتبققاره كالققذي ثققوبه
بمائة, والمقصود إذلل المعتدي وكسققر اعتبققاره, وعلققى
هذا فنقققول: مققن شققق ثوبققك فشققق ثققوبه, طيققب وهققل
.المعتبر المساحة أو المعتبر النسبة ؟ هذا إنسان قصير
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